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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Toma nota de que os montantes para a política regional inscritos no anteprojecto de 
orçamento correspondem às necessidades da União nos seus esforços para reduzir as 
disparidades regionais e realizar os Objectivos de Lisboa e Gotemburgo; solicita, portanto, 
que sejam mantidos ou, se necessário, reinscritos os montantes de todas as rubricas 
orçamentais constantes no APO;

2. Salienta a vontade do Parlamento de que, no âmbito do projecto de orçamento geral para o 
exercício de 2009, seja prestada particular atenção às pequenas e médias empresas, assim 
como microempresas, tendo em conta o papel que desempenham no desenvolvimento 
regional;

3. Solicita à Comissão que realize um projecto-piloto para testar uma nova abordagem para a 
formação profissional e a educação das comunidades rom, a começar pelas crianças em 
fase pré-escolar, continuando com a educação complementar das mães jovens e incluindo 
a formação profissional e a educação dos adultos, a fim de reforçar a auto-suficiência 
destas comunidades em termos de desenvolvimento; recomenda que este projecto-piloto 
se baseie na apreensão actual dos problemas das comunidades rom na União Europeia e 
coloque a tónica sobre o conjunto do espectro complexo e sinérgico dos melhores 
procedimentos neste domínio.

JUSTIFICAÇÃO BREVE

No fim do primeiro trimestre 2008, a Comissão Europeia pôde aprovar a totalidade dos 
quadros estratégicos nacionais, reduzindo assim o risco de atrasos indevidos como os que 
ocorreram no início do período de programação precedente. Importa referir neste ponto que, 
ao contrário de outros domínios de intervenção, embora as prioridades gerais estejam 
estabelecidas nos regulamentos relevantes e a afectação dos recursos seja repartida entre os 27 
Estados-Membros no ano anterior ao início do período de programação1, a atribuição exacta 
do financiamento aos diferentes projectos a nível nacional depende do quadro de referência 
estratégico dos Estados-Membros e do nível de comparticipação de fundos comunitários para 
os programas operacionais acordados.

Importa, assim, recordar que "todos os montantes dos Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão decorrem do montante global decidido na base jurídica e são plenamente coerentes 
com os limites máximos estabelecidos no AII".
Portanto, ao fazer as suas previsões orçamentais, a Comissão Europeia terá avaliado as 
necessidades orçamentais tendo em conta as Decisões do Conselho Europeu de 2005, as 
disposições do Quadro Financeiro Plurianual para 2007-2013 e do AII, os montantes devidos 

                                               
1 Conselho Europeu, Dezembro de 2005
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por projectos em fase de conclusão referentes ao período de programação de 2000-2006 e os 
prováveis pedidos de adiantamento de pagamentos durante o período actual. No caso dos 
Fundos Estruturais, as dotações para autorizações para 2009 aumentam 2,5%, passando para 
um total de 48.413,9 milhões €, enquanto as dotações para pagamentos diminuem 13,9%, 
passando para 34.914,1 milhões €.

A necessidade de disciplina orçamental permanente e o declínio pan-europeu do investimento 
público fizeram passar a tónica para a criação das condições necessárias para:

 estabelecer programas de criação líquida de postos de trabalho,
 tratar da exclusão social,
 desenvolver a economia baseada no conhecimento

Sobre este ponto, a Comissão Europeia informou1 que se espera, para o período de 
2007-2013, a criação de 775.000 postos de trabalho a título dos Objectivos da Convergência e 
do Crescimento e Emprego.

Esta abordagem, que constituirá a unidade de medida para avaliar o sucesso da política 
regional na revisão intercalar que deverá ocorrer em 2009 e, neste contexto, tratar do 
problema da exclusão social a que o projecto-piloto proposto diz respeito.

Durante o ano de 2008, a Comissão acompanhou o período de programação de 2000-2006 e a 
conclusão dos projectos, e avaliou o impacto que a política teve durante esse período. Fomos 
informados que, durante o período de referência, o FEDER teve um bom desempenho em 
matéria de crescimento e de convergência nas regiões dos objectivos 1 e 2. Nomeadamente, o 
PNB das regiões do objectivo 1 aumentou de 65% da média da UE-15 em 1995 para 70% em 
2003. Tal como em 2008, a parte das dotações para autorizações para 2009 é um dado 
provisório e baseado nos dados históricos do período de programação de 2000-2006. Não 
obstante, a Comissão Europeia é manifestamente a única instituição que tem acesso à 
informação requerida para avaliar plenamente as necessidades orçamentais e, por essa razão, 
o relator propõe que sejam imediatamente rectificadas pelo Parlamento quaisquer propostas 
de alteração injustificadas que sejam introduzidas pelo Conselho no seu projecto de 
orçamento.

Tal como é prática habitual, o montante total atribuído cada ano é autorizado no início do ano, 
deixando ao Parlamento pouca ou nenhuma margem para propor projectos-piloto. O relator 
está consciente das muitas actividades que a Comissão Europeia e os Estados-Membros estão 
a realizar a favor dos grupos desfavorecidos e, em particular, os rom. Está igualmente 
consciente, porém, do relativamente baixo nível de eficácia e da falta de coordenação a nível 
pan-europeu no que diz respeito às actividades destinadas a apoiar a integração destas 
populações. A estratégia da UE para o desenvolvimento regional estabeleceu diversas 
políticas horizontais. O desenvolvimento das comunidades rom é uma das mais importantes 
neste contexto.
Há uma abordagem mais ou menos horizontal a este problema específico no conjunto da 
União Europeia, como sublinhado nos quadros estratégicos nacionais relevantes. 
Simultaneamente, há uma insuficiência de coordenação estratégica e de intercâmbio de 
experiências e melhores práticas entre os Estados-Membros. Pese embora o facto de cada país 
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que trata das questões relativas ao desenvolvimento das comunidades rom ter as suas próprias 
especificidades, o cerne do problema é o mesmo.

O objectivo do projecto-piloto é, portanto, realizar uma nova abordagem à formação 
profissional e à educação das comunidades rom, começando pelas crianças em idade 
pré-escolar, prosseguindo a educação das mães jovens e dando formação profissional e 
educação aos adultos. O projecto-piloto basear-se-á na compreensão actual dos problemas das 
comunidades rom na União Europeia, colocando a tónica sobre o espectro complexo e 
sinérgico das melhores práticas neste domínio. O relator considera que este objectivo só pode 
ser alcançado através da criação de uma abordagem pan-europeia bem coordenada.

Finalmente, tendo em conta a muito reduzida margem que excepcionalmente se encontra 
disponível no montante global destinado à assistência técnica, o relator propõe que o 
montante das dotações disponíveis na rubrica orçamental relevante (13 03 20) seja reduzido 
por transferência de 5 milhões de euros para uma nova rubrica orçamental a criar com a 
seguinte designação:

Projecto-piloto: actividades pan-europeias de coordenação dos métodos de integração a 
favor dos rom.
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